
По ста нов ка проб ле ми

Ос нов ним зав дан ням керівниц -
тва будь	яко го підприємства ви с ту -
пає по кра щен ня ре зуль татів йо го го -
с по дарської діяль ності, яке мож ли ве
ли ше у разі за сто су ван ня ефек тив -
но го уп равління. На су час но му етапі
оцінка ефек тив ності уп равління
відіграє важ ли ву роль, так як на її
ос нові прий мається рішен ня що до
по даль шо го роз вит ку підприємства і
стра тегія йо го функціону ван ня.
Оскільки ви с тав ко ва індустрія
з'яви лась в Ук раїні з часів про го ло -
шен ня не за леж ності на шої дер жа ви
і є віднос но мо ло дою га луз зю, то му
ви ни кає по тре ба роз г ля ну ти ме то -
дичні підхо ди до оцінки ефек тив -
ності уп равління ви с тав ко ви ми
підприємства ми.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій

Проб ле ми уп равління підприєм-
ства ми ви с тав ко вої діяль ності знай -
шли своє відо бра жен ня у пра цях
вітчиз ня них і за рубіжних на уковців
та прак тиків: Т. Ананієвої, Я.
Крітсо такіса, Л. Лу ка шо вої, В. Пе -
ка ра, В. Пєтєліна, Л. Стровсько го, І.
Філо нен ка, В. Фар бе ро ва, Ф. Шар -
ко ва та ін. У пра цях за зна че них ав -
торів висвітлю ють ся пи тан ня, які
здебільшо го сто су ють ся пла ну ван ня
та ор ганізації про ве ден ня ви с тав ко -
вих за ходів, підбо ру і підго тов ки
пер со на лу, підви щен ня ефек тив -
ності ви с тав ко вих за ходів. Од нак
еко номічні ас пек ти уп равління
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, а са ме, оцінка ефек тив ності
уп равління ни ми, за ли ша ють ся ма -

ло дослідже ни ми і по тре бу ють те о -
ре тич но го по глиб лен ня.

Ме та статті по ля гає в дослідженні
сут ності підприємств ви с тав ко вої
діяль ності, аналізі ме то дич них
підходів до оцінки ефек тив ності уп -
равління ни ми, а та кож роз робці по -
каз ників оцінки ок ре мих ас пектів
діяль ності ви с тав ко вих підпри-
ємств.

Сутність і ви ди
підприємств ви с тав ко вої
діяль ності

Оскільки ви с тав ки та яр мар ки
ма ють ве ли ке зна чен ня у су часній
еко номіці, при род ним є те, що на
рин ку ви ни ка ють спеціалізо вані
підприємства, які на про фесійно му
рівні зай ма ють ся їх ор ганізацією та
на да ють по слу ги учас ни кам і
відвіду ва чам ви с та вок. У про цесі ор -
ганізації ви с та вок і яр марків задіяні
такі ви ди підприємств:
1) підприємства 	 ви роб ни ки ви с -

тав ко вих по слуг (ви с тав кові цен -
т ри, за бу дов ни ки ви с тав ко вих
стендів, ди зай нерські ком панії);

2) підприємства 	 по се ред ни ки з на -
дан ня ви с тав ко вих по слуг (ор -
ганіза то ри ви с та вок);

3) підприємства інших сфер діяль -
ності, що на да ють су путні по слу -
ги учас ни кам і відвіду ва чам ви с -
та вок (транс порт но	ек с пе ди -
торські підприємства, рек ламні і
ту ри с тичні агенції, стра хові ком -
панії, за кла ди го тель но	ре с то -
ран но го го с по дар ства і торгівлі).
Перші два ви ди підприємств

спеціалізо вані, ос нов ною сфе рою
діяль ності яких є ор ганізація ви с -

тав ко вих за ходів. Во ни на зи ва ють ся
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, або ви с тав ко ви ми підприєм-
ства ми. Тре тя гру па підприємств,
які пред став лені на рин ку, не вклю -
ча ють ся до по нят тя "підприємство
ви с тав ко вої діяль ності", то му що пе -
релік їхніх клієнтів не об ме жується
ли ше учас ни ка ми і відвіду ва ча ми
ви с та вок.

От же, мож на за зна чи ти, що
підприємство ви с тав ко вої діяль -
ності 	 це са мостійний, ста тут ний
суб'єкт го с по да рю ван ня, який має
пра во юри дич ної осо би, здійснює
діяльність з ор ганізації ви с та вок і
яр марків та інші ви ди го с по дарської
діяль ності, не за бо ро нені за ко ном і
пе ред ба чені ста ту том підприємства.
Ме тою діяль ності та ко го ви ду
підприємств є за до во лен ня пла то с -
про мож но го по пи ту спо жи вачів у
по слу гах про су ван ня їх то варів на
внутрішній і зовнішній рин ки шля -
хом де мон страції про дукції та по -
слуг під час ви с тав ко вих за ходів, а
та кож ство рен ня умов для про ве -
ден ня діло вих пе ре го ворів з ціллю
ук ла ден ня до го ворів. Ос нов ни ми з
них ви с ту па ють:
1. Ор ганіза тор ви с та вок і яр марків 	

суб'єкти го с по да рю ван ня всіх
форм влас ності, ос нов на діяль-
ність яких пов'яза на з ор -
ганізацією і про ве ден ням ви с та -
вок та яр марків.

2. Ви с тав ко вий центр 	 суб'єкт го с -
по да рю ван ня будь	якої фор ми
влас ності, ос нов на діяльність
яко го пов'яза на з ор ганізацією та
про ве ден ням ви с та вок і яр марків,
який по ви нен ма ти у штаті
кваліфіко ва них працівників, від-
повідну ма теріаль но	технічну ба -
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У статті дослідже но сутність підприємств ви с тав ко вої діяль ності, роз г ля ну то ме то дичні підхо ди до оцінки ефек -
тив ності уп равління ни ми, а та кож за про по но ва но си с те му по каз ників оцінки ок ре мих ас пектів діяль ності ви с тав ко вих
підприємств.
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зу, спеціальні ви с тав кові об'єкти
(приміщен ня, площі та об лад нан -
ня) для про ве ден ня ви с та вок і яр -
марків [1].
Ор ганіза торів ви с та вок з точ ки

зо ру за без пе че ності ви с тав ко ви ми
пло ща ми мож на поділи ти на:

1) підприємства, які ма ють власні
ви с тав кові площі (ви с тав кові
цен т ри, ком плек си, павільйо -
ни) і відповідне об лад нан ня; у
та ко му ви пад ку ор ганіза то ри
ви с та вок ви ко ну ють функції
як ви роб ників, так і по се ред -
ників на рин ку ви с тав ко вих
по слуг;

2) підприємства, які не ма ють
влас ної ма теріаль но	технічної
ба зи і про во дять ви с тав кові за -
хо ди в орен до ва них ви с тав ко -

вих приміщен нях із за лу чен -
ням підряд ників для ви ко нан -
ня робіт; у цьо му ви пад ку ор -
ганіза то ри ви с тав ко вих за ходів
ви с ту па ють ли ше як по се ред -
ни ки з на дан ня ви с тав ко вих
по слуг і за до го во ром підря ду
або до го во ром до ру чен ням за -
лу ча ють сто ронні ор ганізації
для як ви ко нан ня по вно го
ком плек су робіт (вста нов лен -
ня об лад нан ня, про ек ту ван ня
стендів то що), так і ок ре мих
йо го ча с тин.

Су час ний стан роз вит ку
ви с тав ко вих підприємств в
Ук раїні

Ста ном на 1 січня 2011 р. на ук -

раїнсько му рин ку по слуг з ор -
ганізації ви с та вок і яр марків
функціону ва ло 129 підприємств ви -
с тав ко вої діяль ності: 111 	 ор ганіза -
то ри ви с та вок і 18 	 ви с тав кові цен -
т ри, яки ми про ве де но 1127 ви с тав -
ко вих за ходів (табл. 1).

Тем пи зміни кількості підпри-
ємств ви с тав ко вої діяль ності за
дослідний період ха рак те ри зу ють ся
не знач ни ми ко ли ван ня ми, що
пов'яза но з при хо дом на ри нок но -
вих ком паній і ви хо дом з ньо го не -
ве ли ких за розміром і не про -
фесійних ор ганіза торів ви с та вок, які
не ви т ри ма ли жор ст кої кон ку ренції.

По зи тив ною тен денцією зро с -
тан ня по каз ників го с по дарської
діяль ності ви с тав ко вих підприємств
ха рак те ри зується 2008 р., який вва -
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Таблиця 1
Динаміка основних показників господарської діяльності виставкових підприємств України за 2006	2010 рр.

Дже ре ло: [2].
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жається піко вим у роз вит ку ви с тав -
ко вої діяль ності в Ук раїні. У 2009 р.
зафіксо ва но знач не погіршен ня по -
каз ників, що спри чи не но світо вою
еко номічною кри зою:
u кількість про ве де них ви с тав ко вих

за ходів порівня но з 2008 р. змен -
ши ла ся на 8,35%;

u за бу до ва на пло ща ор ганіза торів
ви с та вок 	 на 31%;

u кількість учас ників ви с тав ко вих
за ходів 	 на 16,63%;

u кількість відвіду вачів ви с та вок і
яр марків 	 на 20,14%.
Од нак у 2010 р. спо с терігається по -

зи тив на тен денція зро с тан ня по каз -
ників роз вит ку ви с тав ко вих підпри-
ємств, що свідчить про не знач не по -
кра щен ня го с по дарської діяль ності
ви с тав ко вих підприємств і по сту по -
вий вихід із кри зо вої си ту ації.
Кількість про ве де них ви с тав ко вих
за ходів порівня но з 2009 р. збільши -
ла ся на 4,74 %, кількість учас ників
ви с тав ко вих за ходів 	 на 6,72 %, а
кількість відвіду вачів 	 на 5,01 %.

Підхо ди до оцінки ефек -
тив ності уп равління
підприємства ми ви с тав ко -
вої діяль ності

На су час но му етапі пи тан ня

ефек тив ності уп равління підприєм-
ством за ли шається склад ним і ди с -
кусійним, так як у на уковій літе ра -
турі не існує єди но го підхо ду до
оціню ван ня ефек тив ності уп -
равління, а та кож на явні певні
розбіжності що до її трак ту ван ня. У
вітчиз няній на уці і прак тиці один із
ос нов них спо собів виз на чен ня
ефек тив ності уп равління підприєм-
ством ґрун тується на твер д женні,
що уп равління мож на вва жа ти
ефек тив ним ли ше у ви пад ку, ко ли
го с по дарська діяльність підприєм-
ства бу де ре зуль та тив на й ефек тив -
на.

Си с те ма вимірю ван ня ефек тив -
ності го с по дарської діяль ності
підприємств ви с тав ко вої діяль ності
є до сить склад ною, то му що відо -
бра жає, з од но го бо ку, рівень до ся -
гнен ня їх цілей та інте ресів, а з
іншо го 	 вне сок у роз ви ток соціаль -
них си с те ми більш ви со ко го рівня,
та ких як місто, регіон або країна за -
га лом. Особ ливістю ви с тав ко вої
діяль ності є на явність знач но го
муль типлікаційно го впли ву на еко -
номіку міста (регіону, країни), який
ви яв ляється у зро с танні по пи ту на
про дукцію і по слу ги підприємств
інших суміжних га лу зей (за кла ди
торгівлі, куль ту ри і роз ваг, ре с то ран -
но го і го тель но го бізне су, транс -

порт не го с по дар ство), у збільшенні
об сягів про да жу у відповідних га лу -
зях і по дат ко вих над хо джень до
бюд жетів різних рівнів.

Іно зем ний досвід оцінки
ефек тив ності ви с тав ко вих
за ходів

Для то го щоб оціни ти ефек -
тивність уп равління ви с тав ко вим
підприємством на ос нові кінце вих
ре зуль татів йо го діяль ності, не -
обхідно в пер шу чер гу виз на чи ти
рівень ефек тив ності про ве де них ни -
ми ви с тав ко вих за ходів.

Ком панія Exhibit Surveys (США,
Нью-Джерсі), що спеціалізується на
про ве денні мар ке тин го вих дослід-
жень, щорічно ви ра хо вує се редні
по каз ни ки ефек тив ності ви с та вок,
ос нов ни ми з яких є: ви с тав ко ва
при ваб ливість (exhibit attraction),
ви с тав ко ва ефек тивність (exhibit
efficiency), се редні ви т ра ти на
відвіду ва ча (cost	per	visitor reached,
CVR) [3].

Ви с тав ко ва при ваб ливість. 

Ви с тав ко ва при ваб ливість (exhib-
it attraction) є відсот ком по тенційної
ау ди торії учас ни ка ви с тав ки, що за -
пам'ята ли відвіду ван ня йо го стен ду
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Рис. 1. Ди наміка по каз ни ка "ви с тав ко ва при ваб ливість" за період 1998	2010 рр. [3]
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(рис. 1). Ос нов на функція участі у
ви с тавці 	 при ва би ти по тенційну ау -
ди торію із за галь ної ау ди торії ви с -
тав ки. Фак то ра ми, що впли ва ють на
ефек тивність здійснен ня цьо го про -
це су, є: пе ре дви с тав ко ва рек ла ма,
ди зайн і розмір ви с тав ко во го стен ду,
де мон страційні ма теріали і за со би
при ваб лен ня ува ги то що.

Про тя гом ос танніх кількох років
спо с терігається збільшен ня по каз -
ни ка ви с тав ко вої при ваб ли вості. Це
свідчить про те, що учас ни ки ви с та -
вок при вер та ють ува гу по тенційної
ау ди торії ефек тивніше.

Ви с тав ко ва ефек тивність (exhibit

efficiency) 	 це відсо ток від по -
тенційної ау ди торії учас ни ка ви с -
тав ки, з яки ми бу ло вста нов ле но
осо би с тий кон такт (рис. 2). Фак то -
ра ми, що впли ва ють на ефек -
тивність ви с тав ки, є: кількість де -
мон страційних ма теріалів на стенді,
якість підго тов ки і ро бо ти пер со на -
лу то що.

Се редні ви т ра ти на відвіду ва ча
(cost	per	visitor reached, CVR) 	 цей
по каз ник ос но вується на за гальній
вар тості участі у ви с тавці. Се ред ня
вартість при ваб лен ня відвіду ва ча
(attraction CVR) є ви т ра та ми у пе ре -
ра хун ку на од но го відвіду ва ча, що

за пам'ятав відвідан ня стен ду учас -
ни ка ви с тав ки і на ле жить до йо го
по тенційної ау ди торії.

По каз ник ефек тив ності ви с тав ки
від ви т рат на відвіду ва ча (efficiency
CVR) 	 це ви т ра ти на од но го відвіду -
ва ча, який є ча с ти ною по тенційної
ау ди торії та який при га дує, що з ним
бу ло вста нов ле но кон такт (рис. 3).

Вартість при ваб лен ня (аttraction
CVR) зрос ла про тя гом ос танніх
кількох років, так як вартість то варів
і по слуг збільшується, вод но час
про дов жу ю чи відби ра ти ви со кий
відсо ток по тенційної ау ди торії.
Ефек тивність ви с тав ки від ви т рат на
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Рис. 2. Ди наміка по каз ни ка "ви с тав ко ва ефек тивність" за період 1998	2010 рр. [3]

Рис. 3. Ди наміка по каз ни ка "се редні ви т ра ти на відвіду ва ча" 
за період 1998	2010 рр. [3]
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Таб ли ця 2
По каз ни ки ефек тив ності ви ко ри с тан ня ви с тав ко вої площі

*Од но ра зо ва ви роб ни ча по тужність ви с тав ко во го цен т ру 	 це об сяг ви с тав ко вої площі, яку ви с тав ко вий центр мо же зда ти в
орен ду за один раз.

Таб ли ця 3
По каз ни ки ак тив ності участі у ви с тав ко вих за хо дах
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відвіду ва ча (еxhibit еfficiency CVR)
підви щу ва ла ся про тя гом ос танніх
років, так як учас ни ки ви с та вок не
по вною мірою ви ко ри с то ву ють кон -
так ти з уже при ваб ле ни ми відвіду ва -
ча ми.

Оцінка ефек тив ності ви ко -
ри с тан ня ви с тав ко вої
площі

Ос нов ним на ту раль ним по каз ни -
ком, що ха рак те ри зує ре зуль тат го с -
по дарської діяль ності ви с тав ко во го
цен т ру, є об сяг ви с тав ко вої площі,
що на дається ним в орен ду для про -
ве ден ня різних за ходів (ви с тав ко -
вих, діло вих, кор по ра тив них то що).
За галь на ви с тав ко ва пло ща
поділяється на відкри ту і за кри ту та
вклю чає те ри торію всіх ви с тав ко вих
павільйонів і відкри тих май дан -
чиків, де розміще но ви с тав ку. Не -
обхідно за зна чи ти, що ділян ки
офісних приміщень, за кладів хар чу -
ван ня, скла ди, ту а ле ти та інше до за -
галь ної ви с тав ко вої площі не вклю -
ча ють ся.

Про по нуємо си с те му роз роб ле -
них ав то ром по каз ників для оцінки
ефек тив ності ви ко ри с тан ня ви с тав -
ко вим цен т ром йо го ви с тав ко вої
площі (табл. 2).

Оцінку ефек тив ності ви ко ри с -
тан ня ви с тав ко вої площі не обхідно
про во ди ти спо со бом роз ра хун ку
віднос них по каз ників темпів зро с -

тан ня і при ро с ту відповідних еко -
номічних по каз ників у ди наміці, а
та кож порівню ва ти їх з ана логічни -
ми в інших ви с тав ко вих цен т рах.

Оцінка інтен сив ності участі
у ви с тав ко во му за ході

Ос нов ним інди ка то ром ефек тив -
ності і при ваб ли вості ви с тав ко во го
за хо ду є кількість йо го учас ників і
відвіду вачів. Учас ник ви с тав ки 	 це
суб'єкт го с по да рю ван ня, який ук лав
з ор ганіза то ром до говір про участь у
ній.

Відповідно до своєї ак тив ності на
ви с тавці учас ни ки поділя ють ся на
індивіду аль них, ко лек тив них, оч них
і за оч них. Оціню ю чи ефек тивність
ви с тав ко во го за хо ду, важ ли вим є не
ли ше кількість учас ників, а й вста -
нов лен ня рівня їхньої ло яль ності. У
зв'яз ку з цим про по нуємо по каз ни -
ки ак тив ності участі у ви с тав ко вих
за хо дах (табл. 3) і по каз ни ки оцінки
спо жив чої ло яль ності учас ників ви -
с тав ко вих за ходів (табл. 4).

Оцінку ак тив ності участі у ви с -
тав ко вих за хо дах і спо жив чої ло яль -
ності учас ників ви с та вок слід про -
во ди ти спо со бом порівняль но го
аналізу відповідних еко номічних
по каз ників у ди наміці за ос танні
кілька років.

Вис нов ки
От же, ми роз г ля ну ли підхо ди до

оцінки ефек тив ності уп равління ви -

с тав ко ви ми підприємства ми і за -
про по ну ва ли си с те му по каз ників
оцінки ок ре мих ас пектів їх діяль -
ності. Од нак для оцінки ефек тив -
ності уп равління підприємства ми
ви с тав ко вої діяль ності не обхідно
про во ди ти ком плек с ний аналіз усіх
по каз ників, від яких во на за ле жить.
Про те у спеціалізо ваній літе ра турі
по ки що відсут ня єди на ме то ди ка
вимірю ван ня різно манітних еко -
номічних ре зуль татів ви с тав ко вої
діяль ності і при ве ден ня їх до єди но -
го інте г раль но го по каз ни ка. У зв'яз -
ку з цим по дальші досліджен ня ав -
то ра бу дуть здійсню ва ти ся у на прямі
роз роб ки ме то ди ки ком плек с ної
оцінки ефек тив ності уп равління
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, яка б вра хо ву ва ла спе цифіку
уп равління та ки ми підприємства ми.
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Таб ли ця 4
По каз ни ки оцінки спо жив чої ло яль ності учас ників ви с тав ко вих за ходів
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